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Klubowe Mistrzostwa Polski

I runda

Zamek Książ | Bystrzyca Górna | Jezioro Bystrzyckie 

18-20.09.2020

Biuletyn nr 1

Data i miejsce zawodów

18.09.2020 - bieg sprinterski | Wałbrzych - Zamek Książ

19.09.2020 - bieg klasyczny | Bystrzyca Górna - Stadion

20.09.2020 - sztafeta klubowa | Zagórze Śląskie - Jezioro Bystrzyckie

Organizator

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej

ul. Borowska 1-3

50-529 Wrocław

Współorganizator

Polski Związek Orientacji Sportowej

Partnerzy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Urząd Miejski w Świdnicy

Gmina Świdnica

Związek Harcerstwa Polskiego - Świdnica

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Świdnica

Zespół organizatorów

Kierownik zawodów     Adrian Kopczyński

      tel: +48 531 989 636

Zastępca kierownika, biuro zawodów  Agnieszka Stachurska

      tel: +48 781 521 305

      mail: kmp2020@kmp2020.pl

Sędzia Główny     Stanisław Leśnicki

Obsługa SportIdent    Marcin Leśnicki

Kierownik startu     Arleta Sosenko

Kierownik ds. logistyki i infrastruktury  Dawid Stefański

Kartografia     Sprint: Adrian Kopczyński

      Dystanse leśne: Wojciech Dwojak, Jacek Morawski
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Ranga zawodów

I runda Klubowych Mistrzostw Polski

Zawody Centralnego Terminarza Zawodów, rozgrywane zgodnie z Zasadami organizacji zawodów w 

Orientacji Sportowej w 2020 r.:

https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/37e31709-a5eb-4a55-8acd-7afbb8fd2027

Zawody zaliczane do rankingu PZOS z punktacją zgodną z Regulaminem Sportowym w Biegu na 

Orientację 2020 r.:

https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/7a91fa12-10e8-4171-9170-182dfb5285ce

Program zawodów

18.09.2020 - piątek | Wałbrzych - Zamek Książ

16:30 - start pierwszego zawodnika w biegu sprinterskim

19:00 - planowane zakończenie zawodów (bez Ceremonii)

19.09.2020 - sobota | Bystrzyca Górna - Stadion

13:00 - start pierwszego zawodnika biegu klasycznego

18:00 - ceremonia dekoracji biegu sprinterskiego i klasycznego

20.09.2020 - niedziela | Zagórze Śląskie - Jezioro Bystrzyckie

10:00 - start pierwszej zmiany sztafety 

12:00 - start masowy kategorii popularyzacyjnych

14:00 - ceremonia dekoracji sztafet i kategorii popularyzacyjnych

Lokalizacja Centrum Zawodów

18.09.2020 - piątek

Bieg sprinterski | Wałbrzych - Zamek Książ | GPS: 50.841404, 16299131

mapa Google: https://goo.gl/maps/TDkomMVHWYYD7fut6

19.09.2020 - sobota

Bieg klasyczny | Bystrzyca Górna - Stadion | GPS: 50.781059, 16.449694

mapa Google: https://goo.gl/maps/J5NaBV5rxqSZ6uzz5

20.09.2020 - niedziela

Sztafeta klubowa | Zagórze Śląskie - Jezioro Bystrzyckie | GPS: 50.754212, 16.418543

mapa Google: https://goo.gl/maps/o9N2zeuojB7kZTvP6

Godziny pracy i lokalizacja Biura Zawodów

18.09.2020 - piątek

14:30 - 19:30 Centrum Zawodów KMP | Wałbrzych - Zamek Książ

19.09.2020 - sobota

11:00 - 18:00 Centrum Zawodów KMP | Bystrzyca Górna - Stadion

20.09.2020 - niedziela

08:30 - 14:00 Centrum Zawodów KMP | Zagórze Śląskie - Jezioro Bystrzyckie
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Kategorie

Kategorie sportowe są skierowane do osób, które mają wykupioną licencję Polskiego Związku 

Orientacji Sportowej oraz posiadają ważne badania lekarskie.

Biegi indywidualne: K/M10, K/M12, K/M14, K/M16, K/M18, K/M20, K/M21, K/M35, K/M40, K/M45, K/M50, 

K/M55, K/M60, K/M65, K/M70, K/M75, K/M80, K/M85, K/M90

Sztafeta klubowa: KM10, K12, K14, K16, K18, K21, K105, K140, M12, M14, M16, M18, M21, M105, M140, 

M180

Kategorie popularyzacyjne są skierowane do wszystkich chętnych (nie potrzebujesz licencji ani badań, 

startujesz na własną odpowiedzialność). Jeżeli nigdy nie słyszałeś o biegu na orientację, a chcesz 

spróbować swoich sił, jedna z tych kategorii jest dla Ciebie. Trasy w kategoriach popularyzacyjnych są 

swoją trudnością dopasowane do początkujących, więc bez obawy możesz wybrać jedną z nich.

Rodzinna, Krótka, Średnia i Długa

Potwierdzanie punktów kontrolnych 

Na zawodach wykorzystany będzie elektroniczny system SPORTident. Stacje będą działały w trybie 

AIR+. Istnieje możliwość wypożyczenia chipa SIAC od organizatorów w cenie 5zł/bieg.

Zapotrzebowanie na chipy prosimy zgłaszać drogą mailową na adres kmp2020@kmp2020.pl do dnia 

10.09.2020 r.

Uczestnictwo

Zgodnie z regulaminem PZOS warunkiem udziału w kategoriach sportowych Klubowych Mistrzostw 

Polski jest posiadanie aktualnej licencji PZOS oraz ważnych badań lekarskich. Dla osób, które nie 

posiadają licencji PZOS i chcą wystartować w kategoriach sportowych istnieje możliwość wykupienia 

licencji jednorazowej - wniosek w linku: 

https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/70e67c30-9e52-439a-a603-bb0536b7dbe9 

Udział w kategoriach popularyzacyjnych jest otwarty dla wszystkich, bez względu na posiadaną 

licencję.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na biegi indywidualne, zarówno do kategorii sportowych jak i popularyzacyjnych, 

przyjmowane są do dnia 07.09.2020 r. przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS: 

https://orienteering.org.pl/pzos/entries.

Zgłoszenia na bieg sztafetowy z podaniem ilości sztafet przyjmowane są do dnia 07.09.2020 r. na 

adres mail: kmp2020@kmp2020.pl. Zgłoszenia imienne sztafet do dnia 19.09.2020 r. do godziny 

18:00 w biurze zawodów, na formularzu dostarczonym przez organizatorów.

Za poprawność danych osób zgłoszonych na zawody odpowiada osoba zgłaszająca. Zgłoszeń do 

kategorii popularyzacyjnych będzie można dokonać również na miejscu w biurze zawodów, w miarę 

posiadanych przez Organizatora map danej kategorii.
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Wysokości opłat i sposoby płatności

Kategorie sportowe:

rodzaj opłaty          wysokość opłaty

opłata startowa dla zawodników K/M16 - bieg klasyczny   15 zł / bieg

opłata startowa dla zawodników K/M16 - bieg sprinterski   20 zł / bieg

opłata startowa dla zawodników K/M18 i starszych - bieg klasyczny  30 zł / bieg

opłata startowa dla zawodników K/M18 i starszych - bieg sprinterski  40 zł / bieg

opłata za sztafetę klubową dla zawodników K/M16    60 zł / sztafeta

opłata za sztafetę klubową dla zawodników K/M18 i starszych   120 zł / sztafeta

wypożyczenie karty SI - tradycyjnej      3 zł / bieg

wypożyczenie karty SI - SIAC       5 zł / bieg

opłata dodatkowa za zgubienie karty SI      150 - 300 zł 

           w zależności od modelu

Kategorie popularyzacyjne:

Łatwa, średnia, długa, rodzinna       20 zł / bieg

Płatności za zgłoszenia można dokonać przelewem na konto:

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej

ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław

Nr konta Millenium: 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716

W tytule przelewu należy podać nazwę klubu w przypadku zgłoszenia klubowego lub imię i nazwisko 

zawodnika w przypadku zgłoszenia indywidualnego.

Opłata przelewem musi zostać zaksięgowana na koncie DZOS’u do dnia 17.09.2020 r. Po tym terminie 

niezbędne jest okazanie w biurze zawodów dowodu wpłaty.

Zapotrzebowanie na faktury prosimy o podanie w zgłoszeniu lub na adres mail: 

kmp2020@kmp2020.pl. 

Wszelkich opłat można również dokonać przed biegiem, w godzinach pracy biura zawodów. Do końca 

upływu terminu zgłoszeń istnieje możliwość modyfikacji swojego zgłoszenia (również jego usunięcie), 

po tym terminie zgłoszenie równoznaczne jest z koniecznością opłaty wpisowego. Dla zawodników 

nieobecnych w dniu zawodów - 50% opłaty wpisowej.

Poprzez zgłoszenie się przez formularz zgłoszeniowy zawodnik oświadcza, że zapoznał się z 

regulaminem PZOS oraz regulaminem zawodów. Regulamin PZOS oraz regulamin zawodów dostępne 

są na stronie zawodów: www.kmp2020.pl
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Teren zawodów

Bieg sprinterski - Zamek Książ

Teren: okolice Zamku Książ. Teren zmienny, częściowo to bardzo dobrze przebieżny teren parkowy, 

pozwalający na osiąganie maksymalnych prędkości. Występują również bardzo strome, porośnięte 

regularnym lasem , zbocza, gdzie siła będzie odgrywała główną rolę. Ostatnia część to obszar Zamku 

Książ, wielopoziomowy teren z wieloma przejściami, wymagający maksymalnego skupienia.

Mapa:

nazwa: Zamek Książ

skala 1:4000

warstwice co 2,5 m

kartograf: Adrian Kopczyński

aktualność: maj 2020

użyte symbole ISSprOM 2019

Stare mapy: brak

Teren zamknięty: W terenie zamkniętym dopuszczalne jest zatrzymanie się jako rezydent, student, w 

celach biznesowych, turystycznych (np. zwiedzanie, wizyta w restauracji, zakupy, uczestniczenie w 

halowych imprezach sportowych). W terenie zamkniętym zabrania się: przebywania z mapą do 

Orientacji Sportowej, biegania, biegania na orientację, testowania wariantów chodząc lub biegając, 

organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Bieg klasyczny - Bystrzyca Górna

Teren: Teren górzysty położony na wysokości 300 – 450 m n.p.m. obejmujący swoim zasięgiem teren 

Złotego Lasu. Las mieszany z przewagą drzewostanu liściastego o zróżnicowanej przebieżności, 

występują nieliczne formacje skalne i kamienie. Sieć dróg i ścieżek rozwinięta.
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Mapa:

nazwa: Bystrzyca Górna

skala 1:15000, 1:10000

warstwice co 5 m

kartograf: Adrian Kopczyński, Jacek Morawski, Wojciech Dwojak

aktualność: wrzesień 2018 (aktualizacja kwiecień 2020)

użyte symbole ISOM 2017

Stare mapy:

1. Złoty Las – 1979-04-43-WB

2. Bystrzyca – 1983-12-116-WB

3. Termitiera – 2001-58-928-DLŚ

4. Złoty Las – Bystrzyca Górna – 2001-57-927-DLŚ

5. Bystrzyca Górna – 2018-061-2550-DLŚ

Teren zamknięty: Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno 

chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w 

Orientacji Sportowej. 
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Bieg sztafetowy - Jezioro Bystrzyckie

Teren: Teren górzysty położony na wysokości 350 – 450 m n.p.m. obejmujący swoim zasięgiem teren 

Góry Choina i Góry Drewnica. Las mieszany z przewagą drzewostanu liściastego o zróżnicowanej 

przebieżności, występują nieliczne formacje skalne i kamienie. Południowe zbocze, schodzące do 

Jeziora Bystrzyckiego, bardzo strome.

Mapa:

nazwa: Jezioro Bystrzyckie

skala 1:10000

warstwice co 5 m

kartograf: Jacek Morawski, Wojciech Dwojak

aktualność: kwiecień 2020

użyte symbole ISOM 2017

Stare mapy:

1. Gołogóra – 1989-08-307-WB

Teren zamknięty: Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno 

chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w 

Orientacji Sportowej.

Więcej zdjęć z terenu a także zakres terenu zamkniętego dostępny na stronie zawodów: 

http://kmp2020.pl
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Nagrody

biegi indywidualne - miejsca 1-3: medale, upominki | 1-6 miejsca: dyplomy

sztafeta klubowa - miejsca 1-3: medale, upominki | 1-6 miejsca: dyplomy

Zakwaterowanie, wyżywienie, transport

Informacje odnośnie zakwaterowania, wyżywienia i transportu pojawią się w terminie późniejszym na 

stronie internetowej zawodów: www.kmp2020.pl

Dodatkowe informacje

- opiekę medyczną w czasie trwania zawodów zapewnia Organizator,

- Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,

- Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania

zawodów,

- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Biuletynu,

- zawody będą zorganizowane zgodnie z obowiązującymi w 2020 roku przepisami PZOS oraz 

regulaminem zawodów, zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z ich akceptacją,

- informacje o zawodach znajdują się na stronie: www.kmp2020.pl
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